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ORIENTAÇÕES PARA A PROVA ESCRITA DIGITAL 
 
1. A Coordenadora do Conselho da Residência em Medicina Veterinária – 
Coremev/UnB, vinculado à Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do 
Hospital Universitário da Universidade de Brasília - Coremu/UnB, no uso de suas 
atribuições legais, comunica as seguintes orientações referentes à Prova Escrita. 

 
2. Conforme Edital n°1/2022, a prova escrita será realizada por meio digital e terá caráter 
eliminatório e classificatório, sendo a nota mínima para aprovação de 60 (sessenta) 
pontos. Somente os(as) 10 (dez) primeiros(as) colocados(as) avançarão para a etapa 
seguinte. 

 
3. A prova escrita digital será realizada no dia 14/02/2022, às 9:00 horas, e terá duração 
de 60 minutos, sem intervalo. Findado o tempo proposto, o sistema e a prova serão 
automaticamente encerrados. 

 
4. É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) a escolha de um ambiente físico 
silencioso, com boa iluminação para a realização da prova escrita digital, e que possibilite 
seu isolamento durante todo o período da avaliação. 

 
5. Orientações para acesso à sala virtual e criação de conta na Plataforma Teams: 

5.1 O(A) candidato(a) receberá um e-mail com o link de confirmação de sua 
inscrição em uma sala virtual da Plataforma Microsoft Teams até às 18:00 horas do dia 
12/02/2022. Assim que receber o e-mail de notificação de sua inserção na sala virtual, 
o(a) candidato(a) deve verificar se possui uma conta cadastrada na Microsoft que permita 
seu acesso à sala virtual. Caso ainda não tenha o cadastro, ele pode ser feito gratuitamente 
seguindo as instruções direcionadas pelo link. 

5.3 Além da conta ativa para o acesso à Plataforma Microsoft Teams, o(a) 
candidato(a) deve realizar o download do aplicativo do programa na versão “Baixar para 
desktop”, disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft- 
teams/download-app. O uso do aplicativo facilitará o acesso à sala virtual e evitará 
problemas técnicos ao(à) candidato(a). 

5.4 Assim que acessar o ambiente virtual via aplicativo do Microsoft Teams, o(a) 
candidato(a) deve conferir se está cadastrado(a) na sala referente à sua área de inscrição, 
caso não esteja, deverá entrar em contato com a secretaria da Residência em Medicina 
Veterinária no seguinte e-mail: residenciavet@unb.br, até as 18 horas do dia 12/02/2022. 



5.2. É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) o acompanhamento e 
preparo para o recebimento do e-mail com a convocação para a prova. Serão 
desconsideradas como objeto de recurso, alegações de desinformação para justificar 
ausência ou atraso de acesso à sala virtual, sobretudo devido ao direcionamento do e-mail 
para a caixa Spam ou retorno do mesmo devido à sobrecarga da caixa de entrada. 

5.3. A prova escrita digital não será aplicada, em hipótese alguma, em data ou 
horário diferente do especificado neste documento. 

5.4. Eventualmente, se o candidato com inscrição homologada não receber o e- 
mail com envio do endereço eletrônico para acesso à prova até as 18:00 horas do dia 
12/02/2022, deverá entrar em contato com a secretaria da Residência em Medicina 
Veterinária no seguinte e-mail: residenciavet@unb.br até as 18:00 horas do dia 
13/02/2022. 

 
6. Além das demais hipóteses previstas no Edital nº 01/2022, não é permitido: 
a) acessar o ambiente da sala virtual fora do horário e dia estipulados, salvo para 
conferência inicial do cadastro; 
b) deixar de realizar a prova escrita digital; 
c) sair do ângulo de imagem da câmera após início da prova; 
d) desativar a câmera ou o microfone durante a realização da prova; 
e) usar meios ilícitos para a realização da prova escrita digital, como consulta a sites, 
livros, apostilas ou qualquer material didático; 
f) comunicar, seja por qualquer meio, com outra(s) pessoa(s) durante a realização da 
prova; 
g) utilizar aparelhos eletrônicos durante a prova como celulares, tablets, relógios digitais, 
fones de ouvido e afins; 
h) projetar a imagem do computador ou do notebook em outra tela além da que está sendo 
utilizada pelo(a) candidato(a). 

 
7. É de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as) o acesso ao ambiente digital, bem 
como a utilização de equipamentos e de rede de internet adequados à sua participação, 
não cabendo à Universidade de Brasília qualquer responsabilidade por eventual 
dificuldade ou incompatibilidade, seja por motivo de ordem técnica dos equipamentos ou 
de instabilidade da rede de internet. 

 
8. Orientações para a realização da prova escrita digital: 

8.1. Para a realização da prova escrita digital, cada candidato(a) deverá 
utilizar, obrigatoriamente, um computador desktop ou notebook, uma câmera de vídeo 
do tipo Webcam e um mouse. Será proibido o uso de tablet ou celular. No caso de o(a) 
candidato(a) não dispor dos recursos tecnológicos necessários para a participação na 
prova escrita digital, poderá requerer sua exclusão deste processo seletivo, devendo, 
para tanto, contatar a secretaria da Residência em Medicina Veterinária, no seguinte e-
mail: residenciavet@unb.br, para orientações. 

8.2. Para melhor compatibilidade com o sistema da prova, os(as) candidatos(as) 
deverão possuir no computador (desktop ou notebook) sistema Windows 7 ou superior, 
ou Mac OS 10.10 ou superior. 

8.3. No dia 14/02/2022, o(a) candidato(a) deverá utilizar o aplicativo para desktop 
do Microsoft Teams para acessar o ambiente virtual. O acesso deve ocorrer entre 08:30 e 



08:45 horas. Ao acessar o ambiente virtual, o(a) candidato(a) deve clicar na aba 
“Postagens” para ter acesso ao link da “Reunião”, conforme imagem abaixo. Deve-se 
então selecionar a opção “Ingressar”. 

 

 
O ingresso na sala virtual deve ocorrer com a webcam e o microfone ligados, 

que deverão ser mantidos ativados durante toda a execução da prova. O desligamento da 
câmera ocorrerá somente em casos extraordinários, com o intuito de solucionar eventuais 
problemas técnicos que prejudiquem o andamento da sala virtual para todos(as) presentes. 
Caso ocorra tal situação, a banca examinadora fará o comunicado e solicitará a 
desativação da webcam de forma permanente ou até que seja solucionado o problema. 

8.4. O(A) candidato(a) fica proibido(a) de ingressar na sala virtual com qualquer 
artifício que altere a imagem real do ambiente, como por exemplo, os fundos virtuais. 

8.5. O único acessório necessário e permitido para uso durante a prova escrita 
digital é o mouse. Sendo proibido o uso de teclado, touchscreen, touchpad e afins. O 
teclado será utilizado somente para identificação do(a) candidato(a) nos primeiros 
minutos da prova. 

8.6. Às 8:45 horas encerrará a permissão para entrada na reunião virtual. A partir 
desse momento o(a) candidato(a) fica proibido de sair do enquadramento da imagem da 
Webcam. Nos próximos minutos serão passadas as instruções para sua realização, bem 
como a retirada de dúvidas acerca do ambiente da prova, devendo o(a) candidato(a) 
observar atentamente as informações apresentadas. 

 

9. Ao acessar o ambiente da prova escrita digital, o(a) candidato(a) fica ciente e autoriza 
a gravação de sua imagem e áudio, para efeito de registro e fiscalização. 

 
 

Brasília, 10 de fevereiro de 2022 


